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Wygra!em? To szok
Drugi rok z rz!du zosta" Pan
wybrany Pi"karzem Roku
przez Czytelników „Gazety
Krakowskiej”. Jak traktuje
Pan towyró#nienie?
Powiem szczerze, !e za ka!dym
razem, gdy znajduj" si" w dzie-
si#tce tego plebiscytu, jestem
zdziwiony i za ka!dym razem
moje zdziwienie jest coraz
wi"ksze. Pami"tam, !e pierw-
szy raz mia$o to miejsce, gdy by-
$em w Wi%le raptem pó$ roku.
Gdy wygra$em ca$y plebiscyt
pierwszy raz, by$em jeszcze
bardziej zaskoczony. A teraz je-
stem ju! ca$kowicie zszoko-
wany, bo wygrywam po s$abym
roku ca$ej Wis$y i po mojej grze,
która te! nie by$a przecie! naj-
lepsza.

Mo#e jest Pan pi"karzem
natrudneczasy.Skorogranie
wygl$datak, jakwszyscytego
odwasoczekuj$,kibicedoce-
niaj$ tychzawodników,którzy
wykazuj$si!przynajmniej za-
anga#owaniemwka#dymme-
czu,aprzy tymzawszeszcze-
rze oceniaj$ gr! swoj$ i ca"ej
dru#yny.
Mo!liwe, !e tak jest. Mimo
wszystko, tak jak chyba ka!dy
zawodnik, wola$bym by& doce-
niany przede wszystkim za za-
grania pi$karskie na wysokim
poziomie. Szczerze jednak
trzeba przyzna&, !e ja mam ich
ma$o w swoim repertuarze.
Zdaj" sobie z tego spraw", wi"c
zawsze musz" na boisku nadra-
bia& ambicj# i cechami wolicjo-
nalnymi.

Mo#ePa%skaskromno&' jest
przesadna? Mimo s"abego
okresuWis"y,doPananiktnie
mawi!kszych pretensji.Mia"
Panmiejscewsk"adziewtedy
kiedy Wis"a zdobywa"a mi-

strzostwo i tak jest teraz.Kto
wie, mo#e ju# nied"ugo dla
was znów za&wieci s"o%ce
i znówkibicezaczn$docenia'
was równie# za gr! i wyniki.
W to ostatnie wszyscy w Wi%le
mocno wierzymy, bo inaczej nie
by$oby nas tutaj. Wracaj#c na-
tomiast do oceny mojej gry, to
uwa!am, !e jest ona realna
z mojej strony. Zawsze powta-
rza$em, !e fajerwerki tech-
niczne w moim wykonaniu nie
b"d# ogl#dane zbyt cz"sto. A co
do gry w Wi%le, to wiadomo !e
ka!dy z nas ma jakie% swoje
cele. Gdy tutaj si" trafia, to naj-
pierw pi$karz chce wywalczy&
przede wszystkim miejsce
wwyj%ciowym sk$adzie. Pó'niej
to si" zmienia. Cz$owiek zawie-
sza sobie poprzeczk" coraz wy-
!ej i wy!ej. Chcia$by spróbowa&
np. gry w zagranicznej lidze.
Nigdy nie mo!na spocz#&
na laurach, tylko trzeba ci"!ko
pracowa& i wytycza& sobie
nowe cele.

Ten wyjazd ci$gle jest Pa%-
skim najwi!kszym marze-
niemsportowym?
Tak. Ci#gle chyba nie jest na to
za pó'no, wi"c b"d" si" stara$ to
marzenie kiedy% spe$ni&.

WWi&lepi"karzepodkre&laj$,
#egraj$poto,#ebyzdobywa'
trofea.Mistrzostwowtymse-
zonie macie ju# z g"owy, ale
wpierwszymmeczu'wier'fi-
na"owym zJagielloni$ zrobi-
li&cie ma"y krok w kierunku
PucharuPolski.
Zaliczk" mamy spor#, dwu-
bramkow# i bez strat w$asnych.
My%l", !e jeden gol strzelony
przez nas w Bia$ymstoku, raczej
przes#dzi spraw" awansu.
Z drugiej strony, to tylko dwie
bramki i mecz na wyje'dzie
przed nami. Jestem jednak
przekonany, !e jeste%my w sta-
nie sobie poradzi& z Jagielloni#.
W naszej obecnej sytuacji mo-
menty dobrej gry w tym meczu
musz# cieszy&. Cho& pracowa&
trzeba dalej, bo i mankamen-
tów ci#gle jest sporo.

To na koniec prosz! powie-
dzie', jakie cele stawia Pan
sobie na ca"y 2013 rok prócz
PucharuPolski?
Chcia$bym, !eby%my szybko
wrócilidotakiejgry,!ebyrywale
znówmielidu!yrespektprzyje!-
d!aj#cnastadionWis$y.Wostat-
nim sezonie pozwolili%my po-
czu&przeciwnikom,!ewKrako-
wie mo!na skutecznie walczy&
opunkty.Totrzebaszybkozmie-
ni&.Acodomoichmarze(,toPu-
char Polski jest takim celem do
zrealizowania. Realnym celem.
Wyjazdzagranic" jestnatomiast
moimcelemindywidualnymnu-
mer jeden. Mam nadziej", !e to
si"równie!spe$ni.
Rozmawia" Bartosz Karcz
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Najlepszym pi$karzem II ligi
w2012rokuzosta$wybranyg$o-
sami czytelników „Gazety Kra-
kowskiej” )ukasz Popiela, który
w barwach Unii Tarnów mia$
bardzo udan# rund" jesienn#.
Zdoby$ w niej 9 goli w 14 me-
czach. – To mi$a niespodzianka.
T"nagrod"traktuj"jakodocenie-
nie naprawd" ci"!kiej pracy
w tym trudnym dla klubu okre-
sie–mówiPopiela.

Wychowanek Unii w pierw-
szym pó$roczu awansowa$ z ni#
doIIligi,wdrugimb"d#ckapita-
nem dru!yny i jej najlepszym
strzelcemstanowi$osilerewela-
cji rozgrywek. N"kany proble-
mami finansowymi klub przez
kilka kolejek by$ nawet liderem,
adowiosnyprzyst#piz9.lokaty.
–Osi#gn"li%mysukcespomimo
trudno%ci. Wyró!niony zosta-
$em akurat ja, ale trzeba pami"-
ta&, !e na ten wynik pracowa$a
ca$a dru!yna – mówi zawodnik,
mog#cygra& jakopomocnikina-
pastnik.

Popiela pochodzi z bardzo
sportowejrodziny.Pi$karzamis#
lub byli jego brat Jaros$aw oraz
kuzyniDaniel,DariusziPawe$.–
Brat jest dla mnie wzorem, bo
d$ugogra$wekstraklasie.Chcia$-
bym mu dorówna& – twierdzi
Popiela.

Odgrudnialaureatjestju!pi$-
karzem innego II-ligowego ze-
spo$u, Puszczy Niepo$omice,
która jest liderem rozgrywek.
Popiela marzy o awansie z ni#
do I ligi, czego by$ dwukrotnie
bliski, gdy gra$ w Okocimskim
Brzesko. – Oby do trzech razy
sztuka.*ycz"tegoswojejdru!y-
nieisobie,byzarokodbiera&na-
grod", ale ju! w wy!szej katego-
rii–ko(czy27-letniPopiela.

Mi!aniespodzianka
Micha!Lipka

RoktemuKrzysztof+wi#tekwró-
ci$ do Hutnika. Jako pi$karz, bo
cz$onkiemstowarzyszeniaNowy
Hutnik 2010 by$ odjego powsta-
nia. Ca$y czas zreszt# op$aca
sk$adki. – Pomagam, jak tylko
mog", wychowa$em si" w tym
klubie. Ciesz" si", !e Hutnik si"
odradzaipowoliidziewgór".Bar-
dzochcia$bym,!ebygra$wwy!-
szejlidzeichcia$bymwtedyznów
odebra& t" nagrod", ale jako, po-
wiedzmy,pi$karzpierwszoligowy
– nie ukrywa zawodnik, zwany
przezkibiców„+wi"tym”.

Najlepszym pi$karzem III ligi
wnaszymplebiscycieju!razby$.
Trzy lata temu, gdy jesieni#, jako
%rodkowy pomocnik, zdoby$ 14
goli. Ale tamta dru!yna w$a%nie
wtedy si" rozlecia$a, a +wi#tek
opu%ci$ na dwa lata Now# Hut".
Gdy wróci$, poprowadzi$ odro-
dzonegoHutnikadoawansuzIV
ligi.Ajesieni#wIIIlidzestrzeli$9
bramek. – Z awansu bardzo si"
ciesz". Natomiast liczyli%my
przed nowym sezonem, !e b"-

dziemysi"bilio1.–2.miejsce,jed-
nak!yciezweryfikowa$oteplany.
Na wiosn" chcieliby%my popra-
wi&wynik,szóstapozycjanasnie
satysfakcjonuje–przyznaje.

+wi#tekrazemzinnym26-lat-
kiem, Micha$em Guj#, stanowi
w zespole duet... weteranów.
– Trener si" %mieje, !e jeste%my
dziadkami–u%miechasi"nagro-
dzony pi$karz. – Czy czuj" si" li-
derem dru!yny? Na pewno ma-
myzMicha$emjaki%wp$ywnare-
szt" ch$opaków, staramy si" im
pomóc ci#gn#& ten wózek. Wa-
!ne, !e wszyscy ci#gniemy go
w jedn# stron". Moje wyró!nie-
nie to te! du!a zas$uga trenera
i kolegów z boiska – podkre%la
Krzysztof+wi#tek.

Drugiraz„!wi"tego”
TomaszBochenek

Najlepszym pi$karzem IV ligi
w 2012 roku kibice wybrali Jana
Zachariasza, bramkarza wice-
lidera grupy zachodniej, Karpat
Siepraw.

– To moje pierwsze wyró!-
nieniewjakimkolwiekplebiscy-
cie, bardzo si" ciesz" i dzi"kuj"
kibicom za g$osy – powie-
dzia$ Zachariasz. – Powiem
szczerze, !e jestem ogromnie
zaskoczony, bo w czwartej lidze
jest wielu bardzo dobrych za-
wodników. Cho&by u nas,
wKarpatach,jestKrzysiekZaj#c,
który strzeli$ wiele bramek, wy-
walczy$ te! sporo karnych. Dla
mnie to niespodzianka, !e ple-
biscyt wygra$em ja, a nie on.

Wychowanek Cracovii mi-
nionyrokmia$faktycznieudany.
Karpaty napó$metku bie!#cego
sezonu s# 2. w tabeli (maj# tyle
samo punktów co prowadz#ca
So$a O%wi"cim) i b"d# wiosn#
walczy&oawans.Wysokapozy-
cja dru!yny to tak!e du!a za-
s$uga 27-letniego Zachariasza.

Wyst#pi$wewszystkich16spot-
kaniach (w jednym zosta$ zmie-
niony w 88 min), puszczaj#c
w nich tylko 13 goli.

– Runda wiosenna poprzed-
niego sezonu by$a dobra dla ca-
$ego zespo$u, ta ostatnia tak!e.
Oby tak by$o do ko(ca rozgry-
wek i !eby%my awansowali.
Ka!dy ma jakie% marzenia, ja
chcia$bym zagra& w wy!szej li-
dze,najlepiejzKarpatami.Mo!e
zarok te! mi si" uda wygra& tam
plebiscyt? – zastanawia si" za-
wodnik.

Golkiperzpowodzeniemwy-
st"pujerównie!wrozgrywkach
futsalowych.Najwi"kszysukces
to awanszJedynk#Busko-Zdrój
do ogólnopolskiej I ligi.

Pierwszewyró"nienie
ArturBogacki

Jest #ycie poza Wis$%
Rok temu najlepszym trene-
remMa"opolskiwybranoszko-
leniowcaTermaliki Bruk-Betu
Dusana Radolskiego. W tym
roku Panu przypad" ten za-
szczytnytytu".Czytooznacza,
#epracuj$cwNiecieczya# tak
dobrze mo#na si! wypromo-
wa'?
Co%wtymjest,skoropopó$roku
pracy w zespole z Niecieczy tre-
nerzywygrywaj#plebiscytorga-
nizowany przez „Gazet" Kra-
kowsk#”.Wynikatochybaztego,
!e Termalica Bruk-Bet ca$y czas
si"rozwijaiidzienaprzód.Jestto
mój indywidualny sukces, ale
osi#gn#$em go dzi"ki osobom
pracuj#cym w klubie i przede
wszystkim zawodnikom, którzy
zapracowalinawynikdru!yny.

Nimtrafi"PandoNiecieczyna
pocz$tkupoprzedniego roku,
pracowa"Pan jeszczewWi&le
Kraków.JakwspominaPanten
okrespracy?
Mimo !e z czterech meczów, ja-
kie w lutym Wis$a rozegra$a pod
moimkierunkiem,trzyzremiso-
wali%my i jeden przegrali%my,
mamsatysfakcj"ztego,!ezespó$
prezentowa$ jaki%styl.Tomyna-
dawali%my ton w tych meczach
i naprawd" nie mam si" czego
wstydzi&. Rozczarowaniem dla
mnieby$ysamewyniki,liczy$em
bowien,!eudasi"namwyelimi-
nowa&StandardLiegeiawanso-
wa&do1/8fina$uLigiEuropy.

Poprzegranym0:1meczuzKo-
ron$Kielcew"a&cicielWis"ypo-
dzi!kowa"Panuzawspó"prac!.
Czy by"o to dla Pana du#e za-
skoczenie?
Pracuj#c w Wi%le trzeba mie&
%wiadomo%&, !e w ka!dej chwili
mo!na zosta& zwolnionym. Po
ka!dym meczu rozmawia$em
z prezesem Bogdanem Basa$a-

jemiwydawa$osi",!enaszesta-
nowiskojesttakiesamo.Mamtu
na my%li, !e styl i droga, jak#
chcieli%myi%&,by$abardzodobra
i efekty musz# przyj%&. Nie
mo!na po jednym czy dwóch
niepowodzeniachwszystkowy-
wraca&gogórynogami.Tymcza-
semnagle,nadwadniprzedme-
czem z Lechi# Gda(sk, dowie-
dzia$em si", !e rozwi#zano ze
mn#umow".

Jakieby"ywtedyPanaprzemy-
&lenia? Czy by" to dla Pana
du#ycios?
Przyznam, !e by$ to dla mnie
trudny okres. Zwolnienie z kra-
kowskiego klubu by$o dla mnie
sporym rozczarowaniem i szo-
kiem. Nie ukrywam, !e by$em
tym faktem pod$amany. Przede
wszystkim dlatego, !e Wis$a jest
dla mnie wyj#tkowym klubem
i prawd" mówi#c nie wyobra!a-
$em sobie innego !ycia ni! to
zWis$#.Przezpierwszetygodnie
trudnoby$omisi"pozbiera&,!y-

ciebiegniejednaknaprzódiczas
pokazuje,!ejamog"!y&bezWi-
s$yiWis$abezemnie.

Po rozstaniu zWis"$otrzyma"
Pandu#opropozycjipracyzin-
nychklubów?
Rozmawia$emztrzemaklubami
z ró!nych klas rozgrywkowych:
z ekstraklasy, pierwszej i drugiej
ligi.Wtejchwiliniemaju!sensu
mówi&, jakie to by$y kluby. Naj-
bardziej konkretna by$a oferta
z Niecieczy i z kierownictwem
tego klubu szybko uzgodni$em
warunkipracy.

Czy w Niecieczy trudno by"o
zbudowa'mocnyzespó"?
W rundzie jesiennej mieli%my
trudne momenty, ale uda$o si"
namjeprzetrwa&ipó'niejruszy-
li%mywgór"tabeli.Rzeczywi%cie
mamy solidny zespó$. Na pó$-
metku rozgrywek jeste%my na
drugimmiejscu,mamy35punk-
tów i nie powinni%my si" ba&
stwierdzenia, !e wiosn# powal-
czymyoawansdoekstraklasy.

Jakpodwzgl!demorganizacyj-
nymmo#ePanporówna'Wis"!
Kraków i Termalic! Bruk-Bet
Nieciecza?
Trudno porównywa& z sob# oba
kluby. Je%li chodzi o skal" klubu
iosi#gni"ciatozdecydowaniele-
piejprezentujesi"Wis$a.Terma-
licaBruk-Bettoklub,którywci#!
si"rozwijaiuczysi"wielkiejpi$ki.
Przyznam, !e pierwsze dni
wNiecieczyby$ydlamnietrudne,
zderzy$emsi"bowiemzzupe$nie
inn# rzeczywisto%ci# ni! ta, jak#
zna$em z Krakowa. W !adnym
wypadkuniemog"jednaknarze-
ka& na sprawy organizacyjne.
Natleinnychklubówpierwszoli-
gowychnaprawd"prezentujemy
si"bardzodobrze.
Rozmawia"PiotrPietras
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Najlepszy trener Ma!opolski –KazimierzMoskalNajlepszy pi!karz Ma!opolski – Cezary Wilk

Najlepszy pi!karz II ligi Najlepszy pi!karz III ligi Najlepszy pi!karz IV ligi


